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Telč
město a voda Town and waterStadt und Wasser
Funkce vody v životě města

Využívání vodních zdrojů k různým účelům má mnohatisíciletou tradici, nemluvě o pití
vody, které je staré jako lidstvo samo.
Z hlediska všeužitečných funkcí vody v životním prostředí člověka jsou nejvýznamněj−
ší funkce biologická, zdravotní, kulturní a estetická, politická a vojenskostrategická,
kdy vodní komponenta v krajinném prostředí byla s výhodou využívána jako účinná
přírodní překážka pro obranu jednotlivých feudálních sídel i celých lidských sídlišť.
S jednotlivými funkcemi vody, včetně jejich proměn v historickém vývoji, se můžeme
seznámit na trase naučné stezky vedoucí kolem tří rybníků v Telči − Ulického, Štěpnic−
kého, Staroměstského.

Die Funktion von Wasser im Leben der Stadt

Die Nutzung von Wasservorkommen zu verschiedenen Zwecken hat eine mehrtausend−
jährige Tradition, abgesehen vom Wassertrinken, das so alt ist wie die Menschheit selbst.
Von den gemeinnützigen Funktionen von Wasser in der Lebensumwelt des Menschen
sind die wichtigsten: die biologische, die gesundheitliche, die kulturelle und ästhetische,
die politische und militärstrategische Funktion bei der letztgenannten wurde die Wasser−
komponente in der Landschaft als wirksames Naturhindernis ausgenützt und diente der
Verteidigung einzelner Feudalsitze und auch ganzer menschlicher Siedlungen.
Die einzelnen Funktionen von Wasser, einschließlich ihrer Veränderungen im Laufe der
historischen Entwicklung, werden an den Stationen des Lehrpfads erklärt, der um die drei
Teiche in Telč führt − Ulický, Štěpnický, Staroměstský.

The function of water in the life of the town

Using water resources for various purposes has a tradition of thousands of years,
to say nothing of drinking water, which is as old as mankind itself.
In terms of all−purpose functions in the environment, the most important ones are the
biological, medical, cultural and aesthetic, political and strategic for military purposes,
where the water areas in the countryside were advantageously used as an efficient
obstacle protecting both feudal residences and whole settlements.
We can learn about the individual functions of water, including its transformation
throughout history, on the route of the nature trail leading along three ponds in Telč:
Ulický, Štěpnický, Staroměstský.


